
Можност за вработување: Сметководител 

Грант Торнтон, grantthornton.mk, е една од водечките организации во светот составена од независни фирми 
кои обезбедуваат ревизорски, даночни и советодавни услуги, кои им помагаат на динамичните организации да 
го поттикнат растот преку широк спектар на професионални услуги. На нашата канцеларија во Скопје, потребни 
се енергични и проактивни лица и доколку сакате да бидете дел од нашиот тим и да имате долгорочна кариера 
со можност за просперитет, аплицирајте за отворенo работнo местo, во Секторот за Сметководство..

Улога во тимот:
•  Kнижење на финансиската и материјална документација
•  Учество во изготвување / изготвување и поднесување на завршни годишни сметки
•  Пресметка на ДДВ, данок на добивка и персонален данок
•  Познавање област на даноци и даночна регулатива
•  Пресметка на плати
•  Плаќање на налози
•  Изготвување на фактури
•  Управување со готовинските текови
•  Останати сметководствени активности во согласност со сметководствените стандарди и принципи, 
    како и со сите релевантни закони и прописи
•  Уредно водење на документацијата во согласност сметководствените стандарди
•  Комуникација со сите релевантни државни институции 

Потребни квалификации и компетенции:
•  Универзитетска диплома од Економски факултет
•  Уверение за овластен сметководител 
•  Минимум 5 години сметководствено искуство во професионална средина.
•  Одлично познавање на деловен англиски јазик, усно и писмено
•  Одлично познавање на Microsoft Office и развиени компјутерски вештини 
•  Одлични комуникациски и меѓучовечки односи
•  Демонстрирање на цврста работна етика
•  Способност за филтрирање информации и проценка на приоритети
•  Одржување на добри работни односи со владините институции и агенции
•  Способност за размислување однапред и предвидување на потребите пред да настанат
•  Способност за одржување дискреција при справувањето со доверливи или осетливи работи
•  Самодоверба и способност за работа по своја иницијатива и со ограничен надзор

Доколку сакате да ја преземете одговорноста за развојот на вашата професионална кариера во една од 
најголемите глобални организации, Ве молиме да ја испратите вашата кратка биографија со фотографија на 
Careers@mk.gt.com најдоцна до 28.02.2021 година.
Напоменуваме дека ке бидат контактирани само кандидатите кои ги исполнуваат наведените услови.          

© 2021 Grant Thornton North Macedonia. All rights reserved.
Grant Thornton® refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.
Grant Thornton Macedonia is a member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms.
GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions. www.grantthornton.mk

Audit | Tax | Advisory | Outsourcing 

Your Future.
Now open.

https://www.grantthornton.mk/
mailto:Careers@mk.gt.com?subject=custom subject

